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TV-Tip
Van oktober 2018 tot en met
januari 2019 heeft RTL de 8-delige
serie “Het Rotterdam Project”
uitgezonden.
In deze serie ging Beau van Erven
Dorens op pad om 5 daklozen te
helpen om van de straat af te
komen, met hulp van het Leger des
Heils een team van experts en
€ 10.000,-. Met dat geld kunnen ze
bijvoorbeeld schulden aflossen of
een woonruimte huren.
Het levert heel bijzondere
gesprekken op tussen Beau en de
daklozen die gevolgd en geholpen
zijn en deze serie is dan ook zeer
de moeite waard om terug te
kijken.
Terugkijken kan via www.rltxl.nl.
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We kijken heel dankbaar terug op
2018.
Door veel nieuwe vrijwilligers zijn
we vaker open geweest dan
voorheen en ook financieel was
2018, dankzij uw bijdragen en de
lagere kosten, goed. Waardoor we
onze buffer weer wat konden
aanvullen.
Het volledige jaarverslag kunt u
later dit voorjaar downloaden van
onze website.

Afgelopen december werden wij
verast door een bericht van de
Fred Foundation, waarin ons
financiële ondersteuning werd
aangeboden.

Met deze ondersteuning wordt
ons drie jaar een geldbedrag
toegezegd, waarmee een tweetal nuttige zaken voor ons bereikbaar worden, namelijk:

De Fred Foundation is een Nederlandse stichting die zich ten
doel heeft gesteld om financieel
ondersteuning te bieden aan
initiatieven die bijdragen aan
een samenleving waarin mensen worden gestimuleerd om in
harmonie met zichzelf, anderen
en de omgeving te leven.

In de eerste helft van 2019 zullen we op een training aan alle
medewerkers aanbieden die is
gericht op het werk in Wording
veilig te houden. Hierin wordt
onder andere getraind op het
voorkomen van conflicten, het
omgaan met geweld en de verschillende manieren om onze
bezoekers te benaderen. Hiermee in is ongeveer de helft van
de ondersteuning gebruikt.

Het bijzondere hierbij is dat een
organisatie niet zelf kan aankloppen bij deze stichting, maar
dat zij zelf op zoek gaat naar
initiatieven die passen bij de
doelstelling van de Fred Foundation.
We zijn dan ook zeer verheugd
en dankbaar dat de Fred Foundation ons heeft gevonden en
heeft besloten om inloophuis
Wording een financiële ondersteuning aan te bieden!

Van het andere deel van de ondersteuning hopen we in 2020
een kleine verbouwing in ons
inloophuis uit te voeren. De
exacte invulling is nog niet bekend, maar het doel is om
enerzijds een meer rustige hoek
te creëren en daarbij ook de
bezoekers de mogelijkheid te
geven om wat activiteiten te
ondernemen tijdens hun bezoek.
Voor meer informatie over de
Fred Foundation verwijzen wij u
graag
naar
de
website:
www.fredfoundation.org
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De Fred Foundation ondersteunt
zeer uiteenlopende doelen. Van
de opvang van vluchtelingen op
Lesbos tot zonnepanelen op
daken van Nederlandse scholen.
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Wat kunt u doen?
Bij de kleine verbouwing zoals is te
lezen op pagina 1 van deze
nieuwsbrief denken we onder
andere aan het aanvullen van onze
boekenkast.
Er staan nu vrij veel leesboeken in,
terwijl we merken dat er vooral
kijkboeken worden ‘gelezen’.
We zijn daarom op zoek naar
aanvulling in de vorm van:
- informatieve boeken
- stripboeken
- encyclopedieën
- natuurboeken
- technische achtergronden
- praktische boeken
- bijbels (liefst “in gewone taal”,
“het boek” of een bijbel met
afbeeldingen)
Wellicht heeft u boeken die passen
bij bovenstaande omschrijvingen of
boeken waarvan u denkt dat onze
bezoekers het leuk of interessant
zouden kunnen vinden.
We nemen deze boeken graag van
u aan tijdens onze openingstijden.

Onze openingstijden
Ma, Di, Wo, Do, Vr:
14:00 — 17:00
19:00 — 22:00
Zaterdag:
14:00 — 17:00
Zondag:
12:00 — 14:00
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Nieuw bestuurslid
Ik ben Derk Schuldink en sinds
1 maart jl. officieel bestuurslid
bij Stichting Inloophuis Wording. Nadat begin vorig jaar
een oproep gedaan werd in onze wijkgemeente ‘De Schuilhof’ (onderdeel van de ‘De Verbinding’) om je als vrijwilliger te
melden voor Inloophuis Wording, hebben mijn vrouw en ik
ons aangemeld. Inmiddels draai
ik al weer een poosje mee en
vind ik het zinvol, leuk en nuttig
werk om mensen die het moeilijk hebben in de samenleving
een beetje voort te helpen, zij
het op bescheiden schaal.
Ik ben 62 jaar, getrouwd met
Marieke en woonachtig in Hilversum sinds maart 1995, hoewel we er destijds vanuit gingen
dat het maar voor een paar jaar
zou zijn. Het kan verkeren!
Oorspronkelijk
kom
ik
uit
Heemse (onderdeel van de
plaats Hardenberg) waar ik ben
geboren en getogen.

Ik heb mijn werkzame leven tot
nu toe doorgebracht in de financiële sector en bij een aantal grootbanken gewerkt, zowel
in loondienst als ZZP’er. Vorig
jaar ben ik bij een reorganisatie
niet herplaatst en zal binnenkort ontslagen worden.
De vraag of ik nog weer op
zoek ga naar een betaalde baan
is nog niet 100 % beantwoord
omdat na 43 jaar werken het
ook tijd wordt voor andere leuke dingen waaronder vrijwilligerswerk.
In november vorig jaar ben ik
benaderd door Jan Blok met de
vraag of ik eventueel zitting
wilde nemen in het bestuur van
Wording. Na enig wikken en
wegen heb ik de knoop doorgehakt om ook op bestuurlijk vlak
een steentje bij te dragen aan
het mooie werk dat wordt verricht door de vele vrijwilligers
en bestuursleden van Wording.

Oliebollen verkoop
Afgelopen december heeft De
Verbinding oliebollen verkocht
via de Jumbo aan de Larenseweg. De opbrengst is verdeeld
over twee goede doelen, waar-

van Inloophuis Wording er één
was.
We zijn erg blij met deze extra
ondersteuning!
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